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Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
O Programa de Eficiência Energética tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos 

que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-

se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, 

estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. 

A tabela apresenta os valores investidos em programa de eficiência energética a partir da publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 300/2008. 

Para detalhamento de projetos específicos, acessar: https://siase.aneel.gov.br/WebOpee/ 

 

Metadados 

Nome do arquivo:  
projetos-eficiencia-energetica-uso-final (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Armazena dados referentes aos Projetos, por distribuidora de energia elétrica, tipologia do projeto, demanda retirada da ponta, valor anual de energia 

economizada (GWh/ano) e o investimento no projeto por uso final da energia. 

Projetos Eficiência Energética por Uso Final da Energia 

https://siase.aneel.gov.br/WebOpee/
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Catálogo origem 
https://dadosabertos.aneel.gov.br   

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

E-mail institucional da área responsável 
spepee@aneel.gov.br   

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
eficiência energética, economia de energia, energia economizada, demanda evitada, conservação de energia 

Frequência de atualização 
Mensal 

Detalhamento dos campos: 
 

Nome do Campo Tipo do dado 
Tamanho do 

Campo 
Descrição 

DatGeracaoConjuntoDados Data simples   
Data do processamento de carga automática no momento da geração para 
publicação do conjunto de dados abertos. 

NomAgente Cadeia de caracteres 400 Nome pelo qual a pessoa jurídica é registrada na Junta Comercial. 

IdeEmpresaProponenteProjeto Numérico 5 Identificador da empresa proponente do projeto 

DscTituloProjeto Cadeia de caracteres 4000 Título do projeto conforme cadastrado na base da ANEEL. 

DscStatusProjeto Cadeia de caracteres 150 Descrição do Status do Projeto 

DscTipologia Cadeia de caracteres 150 Descrição da Tipologia 
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DscUsoFinal Cadeia de caracteres 150 Descrição do uso final 

VlrBeneficioEnergiaEconomizada Numérico 19,2 Benefício de energia economizada 

VlrRcb Numérico 19,2 Valor RCB 

VlrDemandaReduzidaPonta Numérico 19,2 Valor demanda reduzida na ponta 

DscObjetivo Cadeia de caracteres 4000 Descrição do objetivo do projeto 

DscJustificativa Cadeia de caracteres 5000 Descrição da justificativa do projeto 

DatInicioProjeto Data simples   Data de início do projeto 

DatConclusaoProjeto Data simples   Data de conclusão do projeto 

DscMetodologiaMv Cadeia de caracteres 9000 Descrição da metodologia M&V 

 


